Protokoll
Fört vid sammanträde 2019-01-30 med styrelsen för Braås samhällsförening.
Plats: Braåsgården
Närvarande: Ingela Blad, Ewa Rooth, Elin Varde, Ulf Johansson, Magnus Sandberg, Tommy
Ingelskog, Mats Klaeson, Inger Söderberg och Jenny Fogel.
Innan mötet fick vi information om krisbearbetning på lokal nivå från Marcus Holmqvist,
säkerhetschef på Växjö kommun, och Bo Tenland från säkerhetsavdelningen Växjö kommun.
Styrelsen kommer se över vad vi kan göra som medmänniskor i Braås.
§1 Dagordning
• Godkändes med tillägget årsmötet under Övrigt.
§2 Ekonomi
• Uppföljning av kontoplan- Ewa berättade hur mycket vi har på kontot och i handkassan just
nu. Se bilaga. Vi har innan mötet fått ut kontoplanen. Det var inga frågor på den.
• Resultat Julstämning – Vi kommer gå minus med omkring 100 kronor. Detta var för att det
var få knallar och vi hade inte någon försäljning av kaffe, korv eller dyl. eftersom
Braåsgården stod för detta. Det är inte bra att gå minus men detta var första året på
Braåsgården och vi tar lärdom till nästa år.
• Ansvarig för bidrag från direktservice- Björn Kleinheinz är ansvarig men vi behöver en till.
Magnus anmälde sig till det.
§3 Eventgruppen
• Utvärdering Julstämning- Vi fick höra av flera att det var ett bra arrangemang, både knallar
och besökare. Det var många besökare och konceptet med att satsa på barn och familj var
uppskattat. Till puben efteråt kom det också många men först senare. Vi tar lärdom av det
och kanske ska öppettiderna för puben ändras till nästa år. Vi behöver se över hur vi ska
fortsätta ha detta lyckat och kanske fundera över om alla våra arrangemang ska vara
vinstbringande.
§4 Hela Braås
• Invigning av Movägen utemiljö, inbjudan från Vidingehem- Vidingehem har bjudit in oss till
möte om invigningen av den nya utemiljön på Movägen. Elin kommer undersöka detta
vidare. Vi vill veta vad Vidingehem förväntar sig av oss och av invigningen. Vi pratade om
att annonsera på facebook och i Brasan. Det som ska framgå tydligt är att denna utemiljö
och invigningen av den är för hela Braås inte bara de som bor på Movägen.
§5 Samhällsutvecklingsgruppen
• Campingen- avtalet med ny arrendator är nu påskrivet och klart. Det är Claes Runesson som
äger Hobby Produkt AB. Vi fortsätter se över möjligheten att lämna gråvatten från husbil på
campingen.
• Det nedbrända flerbostadshuset på Skolgatan - diskussion har pågått ett tag och även
provtagning av grunden har skett. Det är nu beslutat att allt måste rivas och byggas nytt efter
dagens byggregler och så som de såg ut innan.
• Migrationsverkets lägenheter - de ska totalrenoveras och ska därefter ut på
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bostadsmarknaden.
Parkförvaltningen - det ska bli en ny organisation och vi slås ihop med Rottne. De kommer
utgå från Rottne. Snöröjning kommer upphandlas med ett privat bolag. Detta kommer vi
bevaka för att det ska fortsätta vara god service av våra offentliga utrymmen.
Möte i Ingelstad med kommundelscentra - Det blev mycket diskussion om bostäder. Terese
Friman kommer sluta som landsbygdsutvecklare och tjänsten övertas av Björn Igling och vi
hoppas på ett samarbete.
Anslagstavlan/välkomstskylten - uppdateringarna som beställdes har kommit och ska upp
när vädret tillåter.
Hundrastgård – Ingela blev kontaktad om att flera önskar en hundrastgård och Ingela
förmedlade en kontakt på kommunen för att det ska bli till och bollen ligger nu hos
initiativtagarna.
Samarbete med Braås skola- Marcus Klasson och Ingela Blad har varit på möte med Braås
skola. Kontentan blev att Marcus ska besöka skolan och prata om studiemotivation och
mobbning. Det kommer vara ett möte på dagtid med elever årskurs 6-9 och ett möte på
kvällen för föräldrar. Vidingehem skissar på att göra om skolgården. Vi har också fått se en
skolrankning av kommunens skolar där man tar hänsyn till socioekonomisk situation. Där
kom vi inte sist i rankning utan 2.a. Ingela väntar också svar på vad skolpengen går till t.ex.
att ta buss till badhuset och om pengen i så fall är större för landsbygdsskolorna.

§6 Kommunikation/marknadsföring
• Marie kommer fortsätta vara ansvarig för hemsidan även nästa verksamhetsår vilket vi är
mycket tacksamma för.
§7 Övrigt
• Årsmötet den 27.e mars- Ingela ber oss att läsa Verksamhetsplan och Verksamhetsberättelse
och lägga till de som saknas eller ändra om något är fel. Deadline är 20.e februari för det.
- Visionsdokumentet behöver varje grupp gå igenom sin text i. Deadline för det är också
20.e februari. Vi ber Björn Kleinheinz se över om dokumentet kan fräschas upp i sin layout
och med bilder.
- Styrelsen är fullsatt till nästa verksamhetsår
• Braås gamla kyrka - Vi har en vacker gammal kyrka som är viktig för vår kulturhistoria. På
natten blir det mörkt runt den och vi önskar att den skulle lysas upp för att komma till sin
rätt. Inger frågar fastighetsförvaltningen om man kan sätta upp fasadbelysning.
• När kan man anmäla sin mailadress för utskick av Brasan? Snart hälsar Elin.
• Laddstolpar för bil i Braås – Frågan ligger hos VEAB. Det finns en idag på Sjöliden. Vi
hoppas att det kommer även för allmänheten snart.
• Belysningen vid Ica sköts undermåligt – det är Net1 som är ansvariga och man anmäler till
kommunen när något är fel.
• Vi behöver en ny utdelare av Brasan i distriktet gamla Braås- vi annonserar efter det på
facebook. Anmälan sker till Marianne Arfvidsson. Personen som delar ut nu slutar 1.e mars.
Mötet avslutas.

Ordförande, Ingela Blad

Sekreterare, Jenny Fogel

